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  چكيده
اي نوظهور است كه نقش بنياديني در تحول مفهـوم   روند رو به رشد تجرد در ميان دختران در جامعة ايراني پديده

اي اجتماعي، زيستي و فرهنگي، تأثيرات درخور توجهي را بر ساختار  واقعهمنزلة  كند، زيرا ازدواج، به خانواده ايفا مي
بر اين اساس، پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت تـا بـه       . گذارد يابي نهادهاي متبوعه مي جمعيتي و به تبع آن ساخت

د ها و شرايط به تأخير افتادن سن ازدواج دختـران بـه روش كيفـي و بـا اسـتفاده از رويكـر       بررسي و كشف زمينه
گيري هدفمند و با استفاده از  سال به روش نمونه 30دختر باالي  20بدين منظور، . پديدارشناسي توصيفي بپردازد

 16كـد اوليـه،    346كنندگان بـه شناسـايي    تحليل تجارب شركت. ساختاريافته مطالعه شدند مصاحبة عميق نيمه
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي     هاي فردي و زمينه زمينه مقولة اصلي شامل 2مقولة ثانويه و  خرده 9مقولة اوليه،  خرده

هاي بازدارندة ازدواج دختـران بسـيار    دهد كه زمينه شده نشان مي نتايج حاصل از تحليل مضامين كشف. منجر شد
  .شده است تر از فاكتورهاي عموماً ارائه وسيع
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  مقدمه
اي تابع هنجارهايي است كه به تبع جامعه و مقطع زماني خود، قابل توضـيح   ازدواج در هر دوره

رغم حكمراني چند صد سـالة سـنت بـر همـة نهادهـاي اجتمـاعي و از آن جملـه نهـاد          به. است
شـدت   بـه را منجر شد كـه پديـدة ازدواج را    هايي گرگونيد و تتحوال مدرنيته، خانواده و ازدواج،

 ].3[ الشعاع خود قرار داده است تحت
در  كـه  نهادي نخستين شايد و ترين مهم كه دهد مي نشان ايران در اجتماعي تحوالت تاريخ

 بـه  فقـط  مدرنيتـه  گسـترش  كـه اي  گونـه  بـه  .بـود  خـانواده  گرفـت  قـرار  دگرگـوني  اين كانون
 در نيـز  مـدرن  1سبك زندگي و فرهنگي محتواي تدريج به بلكه نشد، ختم تجدد و مدرنيزاسيون

 كنونيِ شرايط در اجتماعي سازمانيِ بي تئوري مطابق. كرد رخنه ايرانيان اجتماعي نظام پود و تار
 سـنتي  حتـي  يـا  ارزشـي، عـاطفي   هدفي مثابة به گذارـ ازدواج حال در اي منزلة جامعه ـ به ايران
 امـر  ايـن . است عقالني و مدرن كامالً آن به رسيدن امكانات و ها راه كه صورتي شود؛ در مي مطرح

 سـن  افزايش مسئلة كه طوري شده است؛ به منجر ايران كنوني جامعة در ساماني بي و آشفتگي به
 ].8[ است ناهماهنگي اين حاصل نيز دختران ازدواج

ظهـور، كـه اغلـب پيامـد مدرنيتـه و       هـاي نـو   هاي اخير، دختران با انبوهي از پديـده  در دهه
هـا و   است، ماننـد دسـتيابي بـه تحصـيالت عـالي، دگرگـوني روابـط ميـان نسـل          2شدن  جهاني

ها و آرزوهاي جديد براي انتخاب شريك زنـدگي، تغييـرات در قـوانين     ها، ظهور فرصت جنسيت
نهايـت ورود و   ازدواج و طالق، دادن حقوق جديد به زنان، افزايش قابل مالحظه نرخ طـالق و در 

دختران مجرد از يك طرف در معرض تبليغـات  ]. 20[ اند رو شده وبهمشاركت زنان در بازار كار ر
نتيجـه،   در. قـرار دارنـد   3هـا  بخشـي همچـون فمنيسـت    هاي اجتماعي رهايي هاي جنبش و ارزش

تنهـا سـبك زنـدگي     منزلـة  بـه  همانند سـابق و  از دست دادهنان آاش را نزد  ازدواج جايگاه قبلي
عقالنـي در  غيررا عملـي  هنگـام   زودازدواج  ز دختـران برخـي ا  مورد قبول نيسـت و شده  پذيرفته

را مـانع پيشـرفت فـردي نظيـر     كننـد و آن   مـي  شرايط كنـوني اقتصـادي و اجتمـاعي ارزيـابي    
ـ و  گيرند تـا مهيـا شـدن شـرايط مناسـب      بنابراين، تصميم مي. ننددا مي تحصيالت يا اشتغال ه ب

امـا از طـرف ديگـر آنـان تحـت       .يندازنـد ببه تـأخير  آن را دست آوردن موفقيت نسبي شخصي 
تجـرد زنـان يـك    . موقـع قـرار دارنـد    هاي خانواده و جامعة سنتي براي ازدواج به فشارها و ارزش

منزلـة يـك    سبك زندگي جديد است كه همچنان در فرهنگ جوامع سنتي اين جمعيت هنوز به
  ].22[ هايي وجود دارد داوري شوند و در مورد آنان پيش استثنا نگريسته مي

محسـوب   مندارزشـ هم  هنوز منزلة تقدير زنان، و تأهل، به كردن ازدواجر جوامع پدرساالر، د

                                                        
1. lifestyle 
2. globalization 
3. feminist 
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دختـران  اجتماعي بـراي   1نوعي داغ ننگ ارزش و اي ضد منزلة مقوله به تجردو در مقابل  شود مي
قـرار دارنـد، بـراي اينكـه      2آنان خارج از اشكال قابـل قبـول زنـانگي   از آنجا كه . شود ارزيابي مي

بنـابراين،  . هاي اجتماعي سنتي پيروي كننـد  هنجار تلقي نشوند بايد از آداب و رسوم و فعاليتناب
تر از نو تعريـف كننـد و    اقتصادي وسيع ـ كنند موقعيت فردي خود را در بستر اجتماعي سعي مي

منزلة سبكي  هويت جديدي از شرايط فردي خود ارائه دهند و در برخي موارد، تجرد قطعي را به
  ].9[ گيرند زندگي در پيش مياز 

ها و هنجارهاي مبتني بر ضـرورت تشـكيل خـانواده،     در جوامعي مانند ايران، همچنان سنت
زمان، يا به عبارت ديگر سـن ازدواج،   ].1[كند  زنان را به ازدواج در آغاز سنين جواني تشويق مي

وري و تأثيرات جمعيتـي  بخشي آن، افزايش مدت زمان بار به داليلي مانند ارزش و اهميت هويت
كه موفقيت يا ناكامي در زندگي با ازدواج در سنين مقـرر  ] 20[ شود اهميت تلقي مي آن چنان با
راندن دختران به سوي ازدواج در اوان جواني، تـابعي   يكي از عوامل مؤثر بر پيش. خورد پيوند مي

قدرت باروري اوست كـه تـأخير   مثابة عنصري از جذابيت، توجه به زنانگي و  از نوع نگاه به زن به
كه عدم امكان  طوري در ازدواج به از دست رفتن بخش درخور توجهي از آن منجر خواهد شد؛ به

فرزندآوري خارج از ازدواج، ميل به زايش و توليد مثـل را بـراي دختـران بـا محـدوديت مواجـه       
 30تـا   15براي زنـان   سال و 35تا  20در ايران، سن متعارف براي ازدواج مردان . ]10[ كند مي

نشـان   1393آمارها در سـال  . سالگي نيز سن تجرد قطعي شناخته شده است سال است و پنجاه
هزار نفـر از زنـان و مـردان در ايـران خـارج از سـن متعـارف         300دهد حدود يك ميليون و  مي

ازدواج شود؛ يعني آمـار زنـان هرگـز      هزار زن مي 980هزار مرد و  320ازدواج هستند كه شامل 
  .نكرده باالي سن متعارف و قبل از تجرد قطعي، سه برابر مردان با اين شرايط است 

 ].21[ اسـت  3ازدواج ةقاي به نام مضي پديدهظهور  يكي ديگر از تبعات تأخير در سن ازدواج،
 اقتصـادي،  سـرماية  افـراد مهيـا نيسـت و افـرادي كـه      ةاين امكان براي همـ  كه گويا  معنابدين 

طـور   اگرچـه بـه  . ، در اولويت بـراي انتخـاب هسـتند   رندبيشتري دا اجتماعي و ظاهريفرهنگي، 
انـد،   هاي برابر براي ازدواج و انتخاب همسر برخوردار بـوده  تاريخي زنان كمتر از مردان از فرصت

طبـق تحقيقـات    ].19[ هاي زيادي براي انتخاب همسر يا انتخاب تجرد دارند امروزه زنان گزينه
هـا بـه ازدواج تمايـل دارنـد، امـا نـوع        نفـر آن  9زن،  10رغم اينكه از هر  ر امريكا، بهشده د انجام

يافتن شـغل و حفـظ   . ها با آنچه در گذشته وجود داشت بسيار متفاوت است ازدواج موردنظر آن
به عبارت ديگـر،  . ها در ازدواج اثرگذار است گيري آن ترين عنصري است كه روي تصميم آن مهم

كنندة ازدواج يا تجرد براي زنـان اسـت حفـظ اسـتقالل و پيشـرفت و ارتقـاي        عيينآنچه عامل ت
  ].13[ اي است حرفه
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هاي برخاسته از آن، به دنبال خـود تغييـرات    اما مسئلة رو به رشد تأخير در ازدواج و آسيب
آورد  شناختي، اجتماعي، اقتصادي و جمعيتـي پديـد مـي    درخور توجهي را در ابعاد مختلف روان

ها و شرايطي است كه اين تأخير را موجـب   پيش از هر چيز نيازمند شناسايي بسترها، زمينهكه 
 ].4[ شود منزلة عواملي بازدارنده، سد راه دختران براي ازدواج مي شوند و به مي

رغم تمايل دختران بـه ازدواج و تـالش آنـان     شود كه چگونه به بنابراين، اين سؤال مطرح مي
هاي به لحاظ اجتماعي مهم همچون تحصيالت، شـغل، اسـتقالل مـالي     مايهبراي دستيابي به سر

ها و بسترهايي موانع اصـلي   رود؟ چه زمينه دختران باالتر مي) در اينجا(روز سن ازدواج  به روز... و
انـد، در   بر سر راه ازدواج دختران است؟ تجربة زيستة دختراني كه در سن مطلوب ازدواج نكـرده 

 خير چگونه است؟ درك و تصور اين دختران از تجردشان به چه صورت است؟مواجهه با اين تأ
هاي از پيش موجود را دربارة اين پديـده بـه    براي پاسخ به اين سؤاالت الزم است همة يافته

گـران واجـد    حالت تعليق گذاشت و با رويكردي پديدارشناختي و به قصد كشف تفاسـير كـنش  
آنچه تاكنون در قالب تحقيقات كمـي درصـدد دسـتيابي بـه     شرايط به مطالعة آن پرداخت، زيرا 

يافتـه را   علل و عوامل و شرايط اين رخداد انجام شده است، توانايي فرارفتن از متغيرهاي تعيـين 
هـا بـا    ندارد و نياز به تحقيقات كيفي كه در آن به بررسي تجربه زيستة افراد و نحوة مواجهـه آن 

اخته شـود، بـا افـزايش صـعودي نـرخ تجـرد بـيش از پـيش         رفته ازدواج پرد دست هاي از فرصت
  .شود احساس مي

  پيشينة تحقيق
در زمينة پديدة تأخير در سن ازدواج، مطالعات چنداني به روش كيفي در داخل انجام نگرفتـه و  
غالب تحقيقات در اين زمينه به بررسي علل و عوامل افزايش سن ازدواج و پيامـدهاي آن توجـه   

  .كند ر فرايندي علت و معلولي تكيه ميكرده كه بيشتر ب
 بـر  تأكيـد  بـا  ازدواج سـن  تأخير بر مؤثر عوامل بررسي« با عنوان پژوهشي چراتي اسكندري

نمونـه   390نتايج حاصل از بررسـي   .پيمايش انجام داد به روش» 1387 سال در گلستان استان
انتظـارات،   بـودن  ، بـاال تحصـيل  ادامـة  متغيرهـاي  بين سال نشان داد كه 35تا  18واقع در سن 

 سـن  در تـأخير  بـا  ظاهري وضع و خانواده اجتماعي خانواده، موقعيت مناسب، فقر شغل نداشتن
 .دارد وجود داري معنا رابطة جوانان ازدواج

» دختـران  ازدواج سـن  افـزايش  علـل «در تحقيقـي بـه بررسـي    ) 1390(پورگتابي و غفاري 
 سـن  فزونـي  آن، بـا  مالزم حيات تجربة و مدرن به سنتي نظم از جامعة ايراني گذار. اند پرداخته
 زنان و مجرد مورد از دختران 1291نتايج حاصل از مطالعة . است شده موجب را دختران ازدواج
 ازدواج ديرتـر  كـه  دهـد دخترانـي   نشان مي كشور شهري مراكز در ساكن سالة 44 تا 25 متأهل

 از نظـر آنـان هزينـة    دارنـد و  ازدواج بـه  فرامـادي  نگـرش  دارنـد،  بـاالتري  كنند، تحصـيالت  مي
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 كه است آن بر نتايج داللت .است ازدواج فرصت از بيش رفتة ناشي از ازدواج، ازدست هاي فرصت
 گـذاري  سياست بدون تجربه اين چنانچه خرد، و مياني كالن، سطوح در مدرنيته تجربة با همراه

 بـه  چـه  و اقتصـادي  لحـاظ  بـه  چه جامعه، شرايط طرفي از و شود حاصل مناسب ريزي برنامه و
 بـيش  آن منفي باشد، تبعات نداشته را تحوالتي چنين پذيرش آمادگي فرهنگي، اجتماعي لحاظ

  .بود خواهد آن مثبت دستاوردهاي از
اما تحقيقات درخور توجهي در خارج از كشور به بررسي تجارب زيسـته، مفهـوم و تصـور از    

: زنـدگي در نااميـدي  «طي تحقيقي با عنوان ) 2007( 2و گانونگ 1شارپ .تجرد انجام شده است
پوســت  بـه بررسـي تجربــه زيسـتة زنـان سـفيد     » رفتـه ازدواج  دســت تجـارب زنـان از مرحلـة از   

شناسـي   شناسـي پديـدار   سالة هرگـز ازدواج نكـرده، بـا اسـتفاده از روش     34تا  28كردة  تحصيل
زن مجـرد انجـام دادنـد كـه طـي آن       10بـا   مصاحبه 32بدين منظور، آنان . توصيفي پرداختند

نهايت به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      آنان در. شود شان منعكس مي تفكرات زنان از مراحل زندگي
زنـدگي   ـ تجارب اين گروه با عدم قطعيت يا بالتكليفي كه اين زنان در مسيرــ مراحـل مختلـف   

را براي مديريت بالتكليفي رايج و هايي  اند و استراتژي كنند، مشخص شده خود آن را ارزيابي مي
  .گيرند كنند به كار مي غالبي كه احساس مي

 زنـان  درمـورد  هـايي  واقعيـت : ازدواج بـدون  زندگي«طي تحقيقي با عنوان ) 2009(كاولفيد 
تـا   21اي ميداني در ميان زنان طبقة متوسط واقـع در فاصـلة سـني     مطالعه» نو دهلي در مجرد

اجراني بودند كه براي ادامة تحصيل يا اشتغال به دهلي آمده بودنـد،  سال، كه بيشتر آنان مه 70
كنـد تجـرد زنـان واقعيتـي تـدريجي، امـا رو بـه رشـد در بسـياري از           وي اذعان مـي . انجام داد

گرچه زناني كه بـا آنـان مصـاحبه شـده     . اجتماعات طبقة متوسط شهري در جوامع معاصر است
نفس و استقالل عـاطفي در سـطح مطلـوبي     به ن اعتمادشناختي چو بود به لحاظ متغيرهاي روان

 اي مثابة مسئله آگاه و از آن راضي بودند، شناسايي تجرد به ت واقعي خودبودند و نسبت به موقعي
طـور   بودن در دهلي به كلي، مجرد طور به. هاي زيادي مواجه كرده است اجتماعي آنان را با تعارض

كـه بسـياري از ايـن     حالي در. 3كننده بخش است و هم محدود كننده و قدرت زمان هم توانمند هم
هـا و نيازهـاي    شـان را مطـابق خواسـت    گيرند كه مجرد بمانند و زندگي قدرت تصميم مي زنان با

هـا آگاهانـه يـا ناآگاهانـه بـه وسـيلة        فردي خـود ترتيـب بدهنـد، زنـدگي تعـداد زيـادي از آن      
هند، تنظيم و محـدود   4جامعة پدرساالرانة هاي ساختاري و روابط اجتماعي جنسيتي محدوديت
  .شده است

به نگـارش درآورده اسـت كـه در     زنان هرگز ازدواج نكردهكتابي با عنوان ) 2010( 5سيمون
                                                        

1. Sharp 
2. Ganong  
3. empowering and limiting 
4. patriarchal 
5. Simon 
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انـد و هنگـام    ، كه هرگـز ازدواج نكـرده  1918تا  1884هاي  آن با پنجاه زن امريكايي متولد سال
هـاي   صـورت بحـث   هايي بـه  اشتند، مصاحبهسال قرار د101تا  66اجراي تحقيق در فاصلة سني 

منفعـل و   1سايمون عمدتاً به جاي ارائة تصـويري از پيردختـران  . نگاري انجام داد نامه زندگي خود
بـودن را   دهد كه خودشـان مجـرد   غمگين، گروهي از زنان مستقل و متكي به خودي را نشان مي

  .اند انتخاب كرده
به بررسـي ادراك زنـان مجـرد از محـيط      2011شارپ و گونانگ در تحقيق ديگري در سال 

رغـم   ها بر ايـن باورنـد بـه    آن. شان با استفاده از روش پديدارشناسي توصيفي پرداختند اجتماعي
رشد تعداد مجردان، آرمان ازدواج و فرزندآوري همچنـان مسـتحكم، فراگيـر و تاحـدود زيـادي      

هـاي   ، هدف ايـن مقالـه بررسـي پيـام    2گيبا توجه به ديدگاه ادوار زند. بالمنازع باقي مانده است
سـالگي   سالگي و اواسط سـي  خانوادگي و اجتماعي است كه اين گروه از زناني كه تا اواخر بيست

تـأثير و   گويان تحت ها بر اين باورند كه افكار و اعمال پاسخ آن. كنند اند، دريافت مي ازدواج نكرده
نظرهـاي اعضـاي    ها و اظهار مكاران و ديدگاههدايت محيط اجتماعي از جمله زندگي اطرافيان، ه

  .شان قرار دارد خانواده
معنـاي تجـرد بـراي    : آل در انتظار همسر ايـده «تحقيقي با عنوان ) 2013( 3وانگ و داگالس
چـه   آنان معتقدند اگر. انجام دادند» ژو كردة باالي سي سال در پكن و گوانگ زنان چيني تحصيل

كشورهاي غربي شده است، در جامعـة معاصـر چـين زنـان     تجرد دختران يك سبك زندگي در 
شـناختي در   بـا روش پديـدار  . شـوند  مثابة يـك اسـتثنا ديـده مـي     سال هنوز به 30مجرد باالي 

. آوردن ديد دسـت اول از چگـونگي احساسـات ايـن زنـان      دست بودن و به نماياندن معناي مجرد
آنـان بـه ايـن نتيجـه     . اسـتفاده كـرد   سال با مصاحبة تلفني 30مجرد باالي  10بدين منظور از 

هاي سنتي چيني به ايـن زنـان بـراي ازدواج و داشـتن      هاي اجتماعي خانواده رسند كه ارزش مي
  .آورند فرزند فشار مي

رغم انجام تحقيقات متعدد درخصوص علـل، شـرايط و پيامـدهاي تـأخير در ازدواج      مجموع، به در
. انـد  هـا بسـنده كـرده    يا انتزاعي بدون ايجاد ارتباط ميـان آن دختران، غالب نتايج به ارائة عوامل عيني 

شده به افزايش نقـش سـرماية اجتمـاعي و فرهنگـي دختـران از طريـق        هاي انجام بسياري از پژوهش
 كننـد و  ورود به دانشگاه و يافتن شـغل و از دسـت دادن فرصـت ازدواج در سـن مناسـب اشـاره مـي       

ويه بـا متغيرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، جمعيتـي و سياسـي       س ازدواج را تحت روابطي دوبرخي ديگر 
تـرين فـاكتور محدودكننـدة ازدواج قلمـداد      اقتصادي را مهـم  ـ هاي اجتماعي گيرند و زمينه درنظر مي

هـايي اسـت    كنش ها و برهم آنچه در اين ميان مغفول مانده، توجه به مجموعه روابط و كنش. كنند مي
  .كنند به تعويق انداختن ازدواج عمل مي ها و بسترهاي صورت زمينه كه به

                                                        
1. the old maid 
2. life course perspective 
3. Douglas 
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  شناسي روش
با توجه به هدف پژوهش حاضر، كه دستيابي به تجارب زيستة آن دسته از دخترانـي اسـت كـه    

سـپري   ـ كه معموالً دهـة سـوم زنـدگي اسـت     ـ اي سنتي براي ازدواج را در جامعه 1سن متعارف
هـدف ايـن روش، توصـيف و    . شـده اسـت  اسـتفاده   2اند، از رويكرد پديدارشناسي توصيفي كرده

هاي مورد نظر است و در فرايند كـار بـر توصـيف     اساس تجارب سوژه هاي خاص بر تشريح پديده
تحقيـق   ].17[ هاي تازه منجـر شـود   شود تا به كشف پديده كنند، تمركز مي آنچه افراد بيان مي

. يك وضعيت قرار دارند گراني است كه در پديدارشناسي شناسايي دقيق يك پديده از نگاه كنش
آوري اطالعـات و درك عميـق اسـت كـه از طريـق       در حوزة انساني، اين مسئله به معناي جمـع 

هاي كيفي و استقرايي مانند مصاحبه، بحـث و مشـاهدة مشـاركتي و ارائـة مجـدد آن بـه        روش
رفتـه بـراي انتخـاب     كـار  گيـري بـه   روش نمونـه ]. 12[ كنندگان در تحقيق حاصل شود مشاركت
گيري نظري با هدف توليد و پـرورش   نمونه. مبتني است 3گيري نظري كنندگان، بر نمونه شركت

ند يا براي آزمون فرضـيه  ا گر جمعيت هايي كه نمايان ـ به جاي توليد صرف يافته4هاي نظري ايده
منفـرد در فراينـد    اي گيـري در مرحلـه   اين نوع نمونـه . شوندـ پيوند خورده است به كار برده مي

هـايي   در تحقيق حاضر، از تكنيـك ]. 11[ دارد 5بازگشتي اي شود، بلكه خصيصه تحقيق اجرا نمي
شده براي مديريت و آنـاليز   گو، مشاهدة مشاركتي و تحليل محتواي هدايتو چون مصاحبه، گفت

سـال   44سال و حـداكثر   30گويان در اين تحقيق  حداقل سن پاسخ. ها استفاده شده است داده
  .دقيقه به طول انجاميد 15ساعت و  3دقيقه و بيشترين آن  40كمترين مصاحبه . بوده است

  ها تجزيه و تحليل داده
سـال،   30كنندة بسترهاي به تأخير انـداختن دختـران مجـرد بـاالي      براي درك مضامين تعيين

گويان به واحدهاي عـام   پاسخهاي  سپس با تلخيص گفته. دقت پياده شد ها به ابتدا متن مصاحبه
شده، تا حد ممكن،  در اينجا، تالش محققان بر اين بود كه واحدهاي آفريده. معنايي پي برده شد
پس از اين مرحله، واحدهاي مرتبط با سـؤال مشـخص و   . گويان نزديك باشد به زبان خود پاسخ

نهايـت تبيـين    درقبـل از توصـيف و   . بنـدي و دريافـت مضـامين اصـلي پرداختـه شـد       به مقوله
كننـده   گـوي مشـاركت   پاسخ 20اي  شده، ابتدا به ترسيم خصوصيات زمينه هاي استخراج مضمون

  .پردازيم مي 1در قالب جدول 
                                                        

در جوامع مختلف و بين زن و مرد كامالً باهم متفاوت است و از عواملي چون ) ازدواج(سن شروع پيوند جنسي . 1
ب و سنن و فرهنگ جامعه، قوانين و مقررات اجتماعي، وضع اقتصادي، سن بلوغ، مقررات ديني و مذهبي، آدا

  ].454ص  ،5[كند  تبعيت مي... نوع شغل، ميزان تحصيالت و
2. descriptive phenomenological analysis 
3. theoretical sampling 
4. theoretical ideas 
5. recursive feature 
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  دهش شناختي افراد مطالعه هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 
  جمع  غيرشاغل شاغل تحصيالت
  3 1 2 ترديپلم و پايين

  9 4 5 فوق ديپلم و ليسانس
  8 5 3 و باالترفوق ليسانس
  20 10 10 جمع

  
اند كه در اين ميـان   گويان شاغل و نيمي ديگر غيرشاغل بوده ، نيمي از پاسخ1مطابق جدول 

درصـد اسـت و بيشـترين سـهم بـراي       20تـر   كمترين سهم شاغالن با تحصيالت ديپلم و پـايين 
گويـان   مجمـوع پاسـخ  همچنـين، از  . درصد اسـت  50شاغالن با تحصيالت فوق ديپلم و ليسانس 

ها فوق ديپلم و ليسانس  پنجم آن ها فوق ليسانس و باالتر، حدود دو شاغل، حدود نيمي از آن غير
  .تر بودند دهم از آنان ديپلم يا پايين و يك

  پژوهشهاي  تحليل يافته
روية آن بيانگر رشد شرايط و  اگرچه تأخير در ازدواج دختران پديدة نوظهوري نيست، افزايش بي

هايي است كه در دنياي امروز سر بـرآورده اسـت و خـود را بـا وضـعيت جديـدي معرفـي         مينهز
كردنـد،   ندرت در سـنيني بـاالتر از سـن متعـارف ازدواج مـي      اگر در گذشته دختران به. كند مي

هـاي   ها در غالـب مـوارد بـا ويژگـي     اين زمينه. اي داشت شده هاي ملموس، عيني و تثبيت زمينه
اي سـنتي بـا معيارهـاي     هـاي ازدواج در جامعـه   خـورد كـه فرصـت    ژه گره ميجدانشدني از سو

  .ستاند مي مشخص را از او باز
اي  ها، شرايط و رفتارهاي پيچيـده  اي از زمينه آنچه در دنياي كنوني با آن مواجهيم، مجموعه
 كننـد كـه دائمـاً در حـال     انتهـا را نمايـان مـي    است كه اگرچه در نگاه نخست عدم قطعيتي بـي 

ها پنهان است، حكايت از وجـود الگـويي    هاي سوژه اند، نگاهي به آنچه در پسِ ذهنيت دگرديسي
ها و مضـاميني كـه    منظم و قابل توصيف را از بسترهاي به تأخير افتادن ازدواج دختران دارد؛ تم

 نهايـت در تـوافقي ناآگاهانـه همـة     خوانند كه در مي هاي اجتماعي را در جهات مختلفي فرا سوژه
شايان ذكر است كه همـة مقـوالت و   . دهد ها را به سوي به تأخير انداختن ازدواج سوق مي سوژه

تنهـايي، بلكـه در مقـدمات نخسـتين ازدواج، يعنـي       شده در اين تحقيق نه بـه  زيرمقوالت مطرح
  .گيرد ـ ديگري شكل مي گوي منو آشنايي و در جريان گفت

ها بـه تفصـيل توضـيح داده     مناسبات دروني آندر ادامه، هريك از مضامين اصلي و فرعي و 
  .شده است
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  شده مقوالت استخراج مقوالت و خرده. 2جدول 
  پديده  مقولة اصلي  مقوالت ثانويهخرده مقوالت اوليهخرده

 تقابل اعتقادات مذهبي
  الگوهاي عقيدتي

هاي  زمينه
  فردي

تأخير در 
ازدواج 
  دختران

 هاي پيشين از نقش همسري نفي روايت
 تكرر در بازتعريف خود به تناسب موقعيت

 انباشت موانع ذهني كاذب
 هاي شخصيتيناتواني در تحليل ضعف  شناختي الگوهاي روان

 اضطراب سن و اضطرار زمان
 بينش مديريت و تغيير معادالت احساسي

 رفتهدستهاي ازمواجهه با موقعيت/ احساس فقدان  هاي تجارب زماني متعين
 ريسك طالق و از دست رفتن فرصت بازسازي

تحول مناسبات ميان دو  ازدواجيتجارب پيشا
هاي  زمينه  جنس

اجتماعي و 
  فرهنگي

گريجايگزيني كنش:شدن ازدواج كااليي
 گري تقديرگرايانهگرانه با كنش حساب
 امكان جذب و ادغام در چارچوب هنجارهاي خرد  فيلترينگ ديگران مهم كنندة همسر خوبهاي رايج تعريف كليشه

 اپيدمي انحرافات اجتماعي  سستي مباني اخالقي اعتماديناشناسايي و بي

 فرديهاي  زمينه. 1
شناختي و اجتماعي بسياري است و ايـن   اي چندوجهي است و شامل اتصاالت روان ازدواج پديده

بـه عبـارت ديگـر،    . انـدازد  كه ازدواج را به تعويـق مـي   كند هايي ياري مي پيوند را همان مكانيزم
هاي در سن ازدواج  هاي مختلفي كه در ابعاد خرد و كالن در ذهنيت سوژه گري طيفي از تسهيل

ساز عدم  تواند در شرايطي متفاوت عامل و زمينه تواند ازدواج را تسريع كند مي رسوخ يافته و مي
  .ها شود پيوند در آن

دهد كه دو زمينـة كلـي را    سوژة واجد شرايط نشان مي 20صاحبة عميق با نتايج حاصل از م
هـاي فـردي و    زمينه: سال شناسايي كرد 30توان در رابطه با تأخير در ازدواج دختران باالي  مي

اي  منزلـة مسـئله   رغم اينكه ازدواج و همسـرگزيني بيشـتر بـه    به. هاي اجتماعي و فرهنگي زمينه
مثابة موانع  هاي اجتماعي و اقتصادي كالن به شود و به تبع آن زمينه ياجتماعي در نظر گرفته م
توان شناسـايي كـرد كـه     اي را مي شوند، بسترهاي فردي درخور مالحظه عمدة ازدواج مطرح مي

سه الگوي اصـلي در  . كنند خود موانع ذهني قابل تأملي را در برابر ازدواج براي دختران ايجاد مي
  :دست آمده است اندازندة ازدواج به تأخير ردي بههاي ف رابطه با زمينه
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 الگوهاي عقيدتي) الف
شود كه هـر انسـان در طـول زنـدگي خـود براسـاس        هايي گفته مي واره الگوها به مجموعه طرح

يكي از اين الگوهاي مهم الگوهـاي عقيـدتي اسـت    . كند هاي مختلف كسب مي برخورد با محيط
دهد كه براي هر فـرد   اي مركزي تشكيل مي ها را حول هسته ارزشكه مجموعة باورها، هنجار و 

توانـد بـه    الگوهاي عقيدتي چنان قدرتي در افراد دارند كه مـي . تواند متفاوت از ديگري باشد مي
اين الگوها عمل را نه به صورت تحميل، بلكه به صـورت  . ها بپردازد بندي آن بندي و طبقه تقسيم

گر را از انجام هر نوع كـنش متفـاوتي غيـر از     اي كه كنش به گونهبرد؛  ضرورتي منطقي پيش مي
مقـوالت مربـوط بـه مقولـة الگوهـاي       خـرده . شود هاي او مي گيري دارد و مبناي تصميم آن بازمي

  .عقيدتي در ذيل توضيح داده خواهد شد
 ـ تقابل اعتقادات مذهبي

هـاي جـدي در رابطـه بـا      الشرا بـا چـ   شده هاي بررسي يكي از الگوهاي عقيدتي مهم، كه سوژه
هـاي در   ها با سـوژه  كند، پراكندگي و عدم تجميع اعتقادات مذهبي آن انتخاب همسر مواجه مي

اي نمـود   واره گـران اجتمـاعي در قالـب عـادت     عقايد ديني و مذهبي كـنش . معرض ازدواج است
اگرچـه  . كند ايت ميها و فاعليت آنان را در مواجه با امور مختلف هد يابد كه بسياري از كنش مي

اي را بـه   مقولـه  تنهايي قادر نباشـد خـرده   رسيد به تقابل اعتقادات مذهبي در نگاه اول به نظر مي
هـاي گسسـت روابـط ناشـي از      خود اختصاص دهد، نقش پررنگ اين زيرمقولـه و تكـرر روايـت   

  .هاي اعتقادي به اهميت اين زيرمقوله منجر شد ممانعت
  :گويد كارشناسي ارشد و شاغل مي ساله با تحصيالت 33مائده 

شـه   هايي كه به من معرفي مي دونم چه جوريه كه بيشتر كيس رفتار من تو محيط كار نمي
نقش منكـرات  (خوره  بعد از دو سه جلسه صحبت متوجه شدم كه مشروب مي... مذهبي نيستن

سفرهاي خارج  يه موردي خيلي جالب بود به من گفت تو بايد توي). گيري به ازدواج در تصميم
اولـين معيـار مـن بـراي     ). مسئلة حجاب محل مناقشه در انتخـاب (از كشور حجابت رو برداري 

هـاي   واره تعـارض عـادت  (كالً هر كيسي كه مثل خودم نباشـه، قطعـاً رده   ... ازدواج مؤمن بودنه
  ).گسست= مذهبي ـ اعتقادي

خـاب همسـر، از مـالك    نيـز، بـرعكس مـورد مائـده، در انت     شـده  هاي بررسـي  برخي از سوژه
. انـد  گيري پيوند ازدواج ياد كـرده  منزلة مانع مهم شكل پافشاري بر اعتقادات و امورات مذهبي به

  :گويد ساله با تحصيالت كارشناسي و شاغل مي 35در اين رابطه مريم 
حاال با اين هـم  ... واسة همين آقايوني پا پيش كشيدن كه مذهبي بودن. حجاب خوبي دارم

نقـش اعتقـادات مـذهبي در    (باالخره آدم خيالش از بابت مردهاي هيـز راحتـه   . شتممشكل ندا
اي مـرد  هـ  دونـم اصـالً دوسـت    ، اما از من خواستن تا چادر سر كنم، چه مي)جلب اعتماد سوژه

م  هاي اجتمـاعي  تونم آزادي من نمي. خوره تفكراتمون به هم نمي... داشتن براش جزء خط قرمزه
  ).هاي اعتقادي تعارض(زودتر ازدواج كنم از دست بدم رو به بهاي اينكه 
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ها عدم تفاهم در مسائل اعتقادي را عامـل مهـم    مورد آن 9 شده، سوژة بررسي 20از مجموع 
در اين ميان، بيشـترين درصـد از   . نشدن روابط آشنايي و دوستي به ازدواج ذكر كردند در مختوم
  .درصد است 15ها  رين آندرصد و كمت 80چنيني ره داده  هاي اين موقعيت

  پيشين از نقش همسريهاي  ـ نفي روايت
شـده   يكي ديگر از زيرمقوالت مربوط به مقولة الگوهاي عقيدتي، تغيير ماهيـت تعـاريف تثبيـت   

مـدرن   ـ در جامعة فعلي، ازدواج در قالبي دوگانه در شكلي سنتي. دربارة ازدواج در دختران است
هاي نهادي ازدواج كاركردي مشـخص مبتنـي بـر     اگرچه خصلتبدين معنا كه . باقي مانده است

گراي ازدواج، كه مشخصة جامعة مـدرن   هاي رابطه اي سنتي دارد، خصلت ارضاي نيازهاي جامعه
اين دوگانگي بيش از هـر چيـز تـأثيراتش را بـر چيـدمان مفـاهيم       . است، نيز پررنگ شده است

اي كه تعامل و برابري  گونه گذارد؛ به مي هاي همسري در ذهنيت دختران بر جاي مرتبط با نقش
ها نفـوذ   مراتبي ارجحيت داده شده و به نظام عقيدتي سوژه هاي سنتي سلسله در ازدواج بر نقش

منزلـة شـرايط    زماني بـه   رود، شمار مي اگرچه اين مسئله در نگاه نخست امري بديهي به. يابد مي
رابطـه در   ـ مثابـة نهـاد   نگي مبتني بر ازدواج بـه شود كه اين دوگا تأخيراندازندة ازدواج مطرح مي

به عبارت ديگر، ازدواج كه در نگاه دختران بـا  . اي با گفتمان سنتي و پدرساالر مطرح شود جامعه
هـاي سـنتي، متعـين و     اشكال نوين رابطة مبتني بر دوستي گره خورده است، در تقابل با نظـام 

  .شود تبديل مياي براي عدم وقوع ازدواج  بسترساز به زمينه
  :گويد باره مي ساله، دانشجوي دكتري و غيرشاغل در اين 32نيلوفر 

كرده، اون هم كسي كه علوم انساني خونده باشـه،   هاي تحصيل تونند با زن ها نمي خيلي آدم
گـر   آگـاهي زنـان دافعـه   (ن، ازدواج كـنن  ا هاي انتقادي هم دارن و آگـاه  ها عمدتاً گرايش كه اين
تـري   تـر و آروم  زن مطيـع . از مردها استقالل زياد فكـري زنـان رو قبـول نـدارن     خيلي). ازدواج

سـاله كـه مـن رو     13يـه خواسـتگاري داشـتم    ). هاي سنتي بـراي زنـان   تسلط نقش(خوان  مي
دونـم مـانع پيشـرفتم     راهـه، امـا مـي    چيزش هم روبه همه. خيلي پسر خوب و معقوليه. خواد مي
  .بينه خونه ميزن رو فقط در چارچوب . شه مي

هاي با تحصيالت فوق ليسـانس   باالخص سوژه شده، هاي مطالعه هايي كه سوژه يكي از چالش
انـد، تهديـد و ريسـك از دسـت رفـتن       گيري ازدواج با آن مواجـه  و باالتر، در رابطه با عدم شكل

عـدم   ها بـيش از همـه بـه    نگراني اين سوژه. استقالل و استحاله در نظم نهاد سنتي ازدواج است
  .كند منزلة نيروي بازدارنده عمل مي مادري صرف در ازدواج است كه به ـ پذيرش نقش همسري

  ـ تكرر در بازتعريف خود به تناسب موقعيت
هـاي فـردي بـه تـأخير      منزلـة زمينـه   يكي از زيرمقوالت مهم مربوط به الگوهاي عقيدتي، كه به
هـا بـراي كسـب     هـا و تـالش آن   سوژه انداخته شدن ازدواج دختران منجر شده است، به فرديت

، شـده  هـاي بررسـي   بيشـتر سـوژه  . هاي جديد ازدواج مربوط است هويتي مستقل در كنار هويت
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هـاي تحصـيلي و شـغلي     هاي داراي تحصيالت دانشگاهي، به تناسب كسب موفقيت ويژه سوژه به
انجـام گرفتـه اسـت،    اي در جايگاه اجتمـاعي آنـان    هاي قابل مالحظه جايي ها جابه كه به تبع آن

  .پردازند دائماً به بازتعريف خود مي
به نظر پارك، خود هـر شـخص، سـاختة    . مفهوم خود با نقش اجتماعي افراد در ارتباط است

شود و اين نقش نيز به نوبة خود مبتني مفهومي است كه آن شخص براي نقش خويش قائل مي
ص   ،5[شـوند  فـرد و نقـش او قائـل مـي     بر بازشناخت منزلتي است كه ساير افراد جامعه بـراي 

شـود   هاي شخصي به تغييرات نقشي و منزلتي در افراد منجر مـي  مسلم است كه موفقيت]. 485
و از آنجا كه ازدواج پيوندي است كه در آن طرفين دوباره بـه واسـطة جايگـاه همـديگر هويـت      

ابي مجدد، كه فرايندي ي هاي اجتماعي در اين فرايند هويت كنند، تالش سوژه جديدي كسب مي
 36در ايـن رابطـه، شـيدا    . آمده است دست ديالكتيكي و دوسويه است، حفظ يا ارتقاي منزلت به

  :گويد ساله، با تحصيالت دكتري و شاغل مي
پيونـد  (همسـر آدم معـرف خـود آدمـه     ... شه به اين راحتـي بـه هركسـي راضـي شـد      نمي

لزوم (تر از خودم ازدواج كنم  ه من دكترم با پايينشه االن ك نمي). ها در ازدواج ديالكتيكي هويت
سال پيش داشـتم   10خواستگارهايي كه االن دارم رو اگه )... برابري سرماية فرهنگي در ازدواج

نقـش مناسـبات   (پذيرفتم، اما االن توقعاتم به نسبت موقعيت خودم باال رفته  بي چون و چرا مي
  .)سرماية اجتماعي در افزايش سطح انتظارات

  شناختي الگوهاي روان) ب
اندازندة ازدواج در دختـران، الگوهـاي    تعويق مقوله از مقولة اصلي بسترهاي فردي به دومين خرده

شـناختي هسـتند كـه در     دهندة الگوهـاي روان  مقولة اوليه، توضيح سه خرده. شناختي است روان
  .ها پرداخته شده است ادامه به آن

  ـ انباشت موانع ذهني كاذب
هـاي   هاي مورد نظر و باالخص در سوژه گيري پيوند ازدواج در سوژه هاي عدم شكل از زمينهيكي 

منزلـة   شكسـت در انتخـاب همسـر بـه    . سال، انباشت موانع ذهنـي كـاذب اسـت    35باالي سن 
طـور   اي كه در طول ساليان متمادي، به مدت يك يا دو دهه، براي افراد رخ داده است، بـه  تجربه

اين احساس بـيش از  . كند را با احساس فقدانِ شرايط الزم براي ازدواج مواجه ميناخودآگاه آنان 
در هيبـت سـدي در مقابـل ازدواج ظـاهر     » خـود «ها اثـر گذاشـته و    همه بر تصور از خود سوژه

سـاز بـه    توان زمينه را بيشتر از هر عامل بيروني ديگري مي» خود«بدين معنا كه نقش . شوند مي
  . ها محسوب كرد ج در آنتأخير افتادن ازدوا

  :گويد ساله با تحصيالت كارشناسي و غيرشاغل مي 38شهره 
جـوابش رو  . دونم كه تهش هيچي نيسـت  هركسي هم بياد جلو مي. كنم به ازدواج فكر نمي
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اگه قسمتم بود ازدواج كنم، با صـدتا  ). هاي مشابه فراگرد تعميم بسط رفتار به موقعيت(دم  نمي
  ).تقديرگرايي(شد  ش مي ن داشتم باالخره يكيخواستگاري كه تا اال

هـاي جنسـيتي خـود     ها از قبـل نقـش   ، هويتي است كه سوژهشده يكي از مسائل مهم مطرح
سـازي چنـدوجهي    دختران مجردي كه در سنين باال قرار دارند، فاقد توانـايي هويـت  . اند ساخته
تناسـب سـن خـود ندارنـد و از آن     هاي همسري و مادري را به  آنان توانايي تصور نقش. هستند

دهند، به هر ميزان كه در سنين باالتر قرار داشـته باشـند، از    جهت كه ازدواج را با سن پيوند مي
سـال، نقـش    30از سوي ديگر، بـراي بيشـتر دختـران مجـرد بـاالي      . گيرند آن بيشتر فاصله مي

عي اضطرار از دست دادن زمـان  مادري و لزوم فرزندآوري تا اواخر دهة سوم زندگي، آنان را با نو
كند و پس از آن به دليـل اينكـه ازدواج را بـا مقولـة فرزندداشـتن       براي تجربة مادري مواجه مي

  .دهند، بيشتر به عدم توانايي روحي و جنسي خود براي ازدواج تأكيد دارند پيوند مي
  :گويد ساله، با تحصيالت فوق ليسانس و شاغل مي 39فاطمه 

ضرورت پيونـد  (ده  ها مي ته كه جداي از تمام نيازها، لذت مادرشدن به زنازدواج يك ضرور
تونم سريع بـا يكـي ازدواج    ها خوبه، االن من نمي كردن براي جوون ازدواج)... ازدواج با توليدمثل

امـا االن نـه شـرايط    . اگر قصد ازدواج داشتم زماني، به خاطر بچه بـود ...دار بشم كنم و ازش بچه
  ).خصوصيات سني و جسمي مانعي ذهني براي ازدواج(م، نه شرايط جسمي ش رو دار سني

  شخصيتيهاي  ـ ناتواني در تحليل ضعف
شناختي، كه زمينة تـأخير در ازدواج دختـران    مقوالت مربوط به الگوهاي روان يكي ديگر از خرده

از مجمـوع  . هاي شخصيتي مربوط است زند، به ناخودآگاهي و ناتواني در تحليل ضعف را رقم مي
بـدين  . اي در رابطه با انتخاب همسر داشـتند  سوژه اظهارات يكسونگرانه 8، شده سوژة بررسي 20

معنا كه ازدواج را نه پيوندي كه نيازمند تعامل در ساخت رابطه است، بلكه آن را موقعيتي آماده 
يـاري خـود   هاي مع در چنين وضعيتي، سوژه قادر به تحليل چندگانگي. پنداشتند طرفه مي و يك

  . شود گيري ازدواج مي براي ازدواج نيست و خود به صورت ناخودآگاه مانعي براي شكل
  :گويد ساله، دانشجوي دكتري و شاغل مي 32هديه 

كنم كه خب به لحاظ مالي خيلـي خـوب    من با كسي ازدواج مي. هاي من رو نداشتن مالك
)... آشـفتگي معيارهـاي ازدواج  (عاشقم باشـه  كرده باشه، اصيل باشه و حتماً حتماً  باشه، تحصيل

بهـش گفـتم بـه درك    )... يكسـونگري مفـرط  (كس تغيير بـدم   تونم خودم رو براي هيچ من نمي
  ).فردگرايي مفرط(خواي بفرما  خواي بخواه نمي همينه كه هست، مي

  ـ اضطراب سن و اضطرار زمان
زمان، تحليل قواي جـواني و از دسـت    رفتن سن و هم تأخير در ازدواج، دختران را با اضطراب باال

هـاي   تواند به تبع شـرايط و موقعيـت   اين تصور براي افراد مختلف مي. كند رفتن زمان مواجه مي
هـاي   اجتماعي و فرهنگي متفاوت باشد، اما بـه هـر ميـزان كـه روزشـمار تقـويم زنـدگي سـوژه        

گيري و  از آن، قدرت تصميم رود، اضطراب ناشي در اوايل دهة سوم زندگي باالتر مي شده مطالعه
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ايـن وضـعيت دختـران را بـا منطـق      . سـتاند  هـا مـي   ايجاد رابطة صحيح منجر به ازدواج را از آن
كند؛ بدين معنـا كـه بـه هـر مـورد فقـط در        هاي ازدواج مواجه مي گري نسبت به فرصت حساب

ضـطرار زمـان   دهند و ا چارچوب معيارهاي كلي خود، فرصت اندكي براي معرفي و ارائة خود مي
در چنــين . هـا را از بررسـي و واكــاوي بيشـتر و ســنجش تناسـبات و اختالفــات بـازمي دارد      آن

شرايطي، فرايند معرفي، آشنايي و جدايي به جاي آنكه روند طبيعي خود را طي كند، بـه حـذف   
  .شود مرحلة دوم آن، يعني شناخت، منتهي مي

  :گويد ساله، ليسانس و شاغل مي 34سميه 
شه به هر كـدومش يـك سـال     شرايط كه مثالً سالي چهار تا خواستگار داري، نمي توي اين

هاي من بيشتر از سـه چهـار    آشنايي)... گري در صرف وقت محاسبه(ش  فرصت بدي تا بشناسي
خـوريم،   وقت برو سر كار، گفتم آقا ما بـه درد هـم نمـي    مثالً طرف گفته پاره. روز طول نكشيده

  ).گوي دوطرفهو گفتگيري  عدم شكل(خداحافظ 
نكـردن   شناختي كه بـه ازدواج  ترين زمينة روان هاي مشابه وي، مهم براي مورد سميه و سوژه

هايي است كه  منزلة خط توليدي از صفر و يك ها منجر شده است، در تصور انتخاب همسر به آن
  .دهد كند و آن را با مقولة اتالف زمان پيوند مي هر نسبيتي را از آن سلب مي

  تجارب زمانيهاي  متعين) ج
هـايي اختصـاص    هـاي فـردي بـه متعـين     مقولة ثانويه مربوط به مقولة اصلي زمينه آخرين خرده

هاي اجتماعي در معرض ازدواج را در يك پيوسـتار زمـاني دچـار تغييـر      يابد كه تجربة سوژه مي
ا در معـرض  هاي جنسيتي ميـان مـردان و زنـان آنـان ر     نظم آفرينش و وجود جاذبه. كرده است

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي راه     دهد و به تناسب زمينه عاطفي قرار مي ـ ارتباط و تعامالت روحي
در جوامعي كه ازدواج اصلي ضـروري، عرفـي، قـانوني و    . گيرد حلي را براي اين پيوند در نظر مي

ن در چنـي . شـوند  كلي سنتي است، مردان، خواهان و زنـان خوانـده محسـوب مـي     طور ديني و به
در . شـوند  بستري، دختران از سنين متعارف با موضوع ازدواج و پيوند با جنس مخالف مواجه مي

اين ميان، نكتة درخور تأمل اين است كه تصور آنان از ازدواج و مناسبات آن در طول زمان و بـه  
توان مراحل فكـري هـر    اي كه مي شان در معرض تغيير و تحول است؛ به گونه تبع تجارب فردي

هـاي مثبـت ايـن     اگرچه جنبـه . بندي كرد فرد را دربارة نحوة درك و تصور وي از ازدواج تقسيم
، جوانـب  ...هـاي اجتمـاعي و   رفتن آگاهي، ثبات معياري، تثبيـت موقعيـت   تغييرات، همچون باال
كننـد كـه    هايي را از قبل اين تغييرات تجربـه مـي   ها و چالش شوند، دوگانگي مثبت آن تلقي مي

  .شود ساز تأخير در ازدواج دختران مي زمينه
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  :ند ازا هاي تجارب زماني عبارت مقولة ثانويه متعين زيرمقوالت اولية مربوط به خرده
  مديريت و تغيير معادالت احساسي ـ بيش

مديريتي معادالت احساسـي در رابطـه بـا انتخـاب      تحول و استعالي احساسي و به تبع آن بيش
تحول احساسي تغييرات معناداري را در . اندازندة ازدواج دختران است هاي تأخير همسر از زمينه

يـابي مجـدد احساسـات،     نظمـي و نظـم   كننـد كـه موجـب بـي     ساختار حسي افـراد ايجـاد مـي   
شـود؛ بـدين معنـا كـه در گـذر زمـان        گسيخته شدن الگو و الگويابي مجدد احساسات مـي  هم از

تفاوتي و در پيش گـرفتن يـك الگـوي     ض، بيهاي در معرض ازدواج دچار احساسات متناق سوژه
هـاي داوطلـب    اي كه از هر نوع نگاه عاطفي به سـوژه  شوند؛ به گونه نگري به ازدواج مي اهميت بي

  .ندكن ازدواج پرهيز مي
  :گويد ساله، ديپلم و غيرشاغل مي 37اكرم 

ونـد  گيـري پي  عدم شـكل (نشين نيستن  هركاري كنن برام دل. حسي ندارم نسبت به مردها
نقش (كردن با شرايطش  م مخالفت مي ومد و خانوادها اون اوايل هر خواستگاري كه مي)... عاطفي

ش دلـم پـيش    ومـد همـه  ا تا خواستگار بعدي كه مي) خانواده در به تأخير انداخته شدن ازدواج
  ).يزمان ـ تغيير الگوي احساسي(اما االن هيچي . شه تره زودتر عاشق مي زن كه جوون. قبليه بود

ها بـيش از ديگـران از تجـارب پيشـاازدواجي منفـي، كـه در آن در معـرض سـوء          اين سوژه
بـا وجـود ايـن، اگرچـه مـديريت      . انـد، برخوردارنـد   احساسي قـرار گرفتـه   ـ هاي عاطفي استفاده

هـاي بـيش از    مديريتي و حساسيت احساسات امري عقالني در فرايند انتخاب همسر است، بيش
ناپـذير ازدواج   نهادهاي عواطف انساني را، كه از اجزاي جدايي تخاب همسر، برهماندازه به مقولة ان
  .شود است، مانع مي

  :گويد ساله، ليسانس و شاغل مي 36هانيه 
احساسات عاطفي (هاي احساسي ازم شد  تر كه بودم به بهانة ازدواج خيلي سوء استفاده بچه

واكـاوي و  (كـنم   زنـه موشـكافي مـي    مـي ترين حركت يا حرفي كه كيسـم   كوچك)... ابزار فريب
هام به  بيشتر رابطه... كنم بهم توهين شده گاهي الكي احساس مي). جوي مفرط در رفتارو جست

  .خاطر حساسيت زياد به هم خورده

  رفته هاي ازدست مواجهه با موقعيت/ ـ احساس فقدان
متفاوتي براي افراد  هاي در جوامع سنتي، حضور يك زن يا مرد پس از سني متعارف، با برچسب

فقـط فقـدان اعتبـار اجتمـاعي، بلكـه       تجرد در اين شرايط نوعي فقدان است؛ نـه . شود همراه مي
اين احساس فقدان دوگانه، بيش از همـه  . اي مناسب به نام همسر نيز است فقدان رابطه با سوژه
گيـرد، تـداوم    اي شـكل مـي   گيري فرايند مقايسـه  رفته و شكل هاي ازدست در مواجهه با موقعيت

دختـران مجـردي كـه بـه     . كنـد  منزلة بستري در به تعويق انداختن ازدواج عمل مي يابد و به مي
داننـد، تمايـل    هاي انتخاب همسر را براي خود كمتر مـي  دليل باالرفتن سن خود، شانس فرصت
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ة بدين شكل كـه در پروسـ  . هاي جديد با تجارب قبلي خود دارند زيادي به مواجه نمودن فرصت
  .شوند مقايسة موارد، با احساس فقدان گزينة مطلوب براي ازدواج مواجه مي

  :گويد ساله، ليسانس و شاغل مي 33مائده 
نسـبت بـه   ... كنم با بقية خواستگارهام اش مي كنه هميشه مقايسه خواستگار كه مراجعه مي

برسـم   همـه آدم خـوب رو رد كـردم كـه بـه ايـن       گـم ايـن   مـي . گيري بيشتري دارم قبل سخت
بـازنگري  (خـورم   ها حسرتش رو مي وقت بعضي. هاي خوبي رو از دست دادم كيس)... بازانديشي(

  .)احساس فقدان= در روابط پيشين
  :گويد ساله، ليسانس و غيرشاغل مي 40سارا 

  .م رو از دست دادم هاي زندگي شانس... دار ميان سراغم بيشتر مردهاي مطلقه يا بچه

  رفتن فرصت بازسازيـ ريسك طالق و از دست 
آورد ريسـك   هاي مضاعف فردي كه تأخير در ازدواج براي دختران بـه وجـود مـي    يكي از چالش

با افزايش سن ازدواج، بسـياري از  . طالق و از دست رفتن فرصت بازسازي و بازپروري خود است
رابطـة   يابـد و سـير طبيعـي پيشـبرد     كاهش مـي  ـ در اينجا دختران ـ هاي عمل براي افراد آزادي

در  شده سوژة بررسي 20نتايج حاصل از مصاحبة عميق با . شود ازدواج دچار تغييرات اساسي مي
گويان، افزايش سن را عامل پيدايش تفكراتـي   دهد كه بالغ بر نيمي از پاسخ اين تحقيق نشان مي
را از گيري سـهل و ممتنـع    دانند كه امكان تصميم مند در انتخاب همسر مي جدي، بسته و قاعده

در شـرايط  . ستاند ها به دليل از دست دادن فرصت اشتباه و خطا در ازدواج و امكان طالق مي آن
قابل بحث، ترس از وقوع طالق در ازدواج و عدم امكـان ازدواج مجـدد بيشـترين بسـتر را در راه     

 كـاري و عـدم پـذيرش    اي كه بـه افـزايش محافظـه    كند؛ به گونه سدسازي براي ازدواج ايجاد مي
  .شود طبيعي ريسك براي ازدواج منجر مي

  :گويد ساله، فوق ليسانس و شاغل مي 43ساره 
نقـش زمـان در   (گيرم  آد تصميم مي تر از قبل دربارة موردهايي كه پيش مي هر سري جدي
ترسيدم همون ايـراد بشـه   . اهميت موارد زيادي رو رد كردم سر مسائل بي)... افزايش حساسيت

ز اينكه به خود ازدواج دربارة اون آدم فكر كنم، به فكـر عاقبتشـم كـه راه    بيشتر ا. باعث جدايي
  ).ترس از جدايي(برگشتي برام نيست 

 اجتماعي و فرهنگيهاي  زمينه. 2
منزلة زمينه و بسترهاي موجود بر سر راه ازدواج دختران در تحقيـق   دومين مضمون اصلي كه به
هاي اجتماعي حقيقت، سوژه در. ي مربوط استهاي اجتماعي و فرهنگ حاضر كشف شد، به زمينه

طور مداوم، درگير فراگردي اجتماعي در ذهن خودند كـه بـر نـوعي مبادلـة ارتبـاطي مبتنـي        به
  .مقولة اوليه استخراج شدند مقولة ثانويه از مجموع شش خرده سه خرده. است
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  تحول مناسبات ميان دو جنس) الف
خير در جامعة ايران نمود يافته است، تحـول مناسـبات   يكي از تغييرات فرهنگي كه در ساليان ا

دگرديسي در روابط ميان زن و مـرد  . سنتي ميان دو جنس و پيدايش اصول و قواعد مدرن است
تـأثير نخواهـد بـود و در اشـكال متفـاوتي نمـود        عموماً در پيوند رسمي و قانوني ميان آنـان بـي  

هـاي   رابطة عاشقانه است كه در قالـب دوسـتي   اين تحوالت در دو سر طيف يا مبتني بر. يابد مي
شـود يـا در آن سـر     خانگي بـدون ازدواج مجسـم مـي    پيش از ازدواج و در شكل افراطي آن، هم

اگرچـه  . شـود  سازي و محاسباتي نگريستن به پيوند دو جنس نمايان مـي  طيف، در قالب رياضي
هـاي مفيـدي نسـبت بـه مقطـع      تواند كاركرد اين جوانب از روابط جديد ميان زنان و مردان مي

انـد و تبعـات    زماني و مكاني خود داشته باشد، در بستري سنتي، كه چنين رفتارهـايي پرآسـيب  
تواند شرايط به تأخير انـداختن ازدواج دختـران    بلندمدتي را براي افراد در پي خواهد داشت، مي

ثانويـه، يعنـي تجـارب    مقولـة اوليـه مربـوط بـه زيرمقولـة       در ادامه بـه دو خـرده  . را فراهم كند
گري تقديرگرايانه  گرانه با كنش گري حساب جايگزيني كنش: شدن ازدواج پيشاازدواجي و كااليي

  .شود پرداخته مي
  ـ تجارب پيشاازدواجي

گيري ازدواج مطـرح اسـت،    منزلة زمينة عدم شكل گويان به هايي كه در اظهارات پاسخ يكي از تم
هايي كه تجربة خوبي از رابطـة   براي آن دسته از سوژه. استتجارب پيشاازدواجي مثبت يا منفي 

انـد، تعلقـات عـاطفي بـه رابطـة قبلـي و تقـدس         دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج داشـته 
  .منزلة زمينة اصلي به تأخير افتادن ازدواج مطرح است بخشيدن به رابطة مبتني بر عشق، به

سالگي، به مـدت هفـت سـال،     25تا  17سن ساله، فوق ليسانس و غيرشاغل كه از  35آتنه 
  :گويد در يك رابطة عاطفي بوده است، مي

تـا آخـر عمـرم    )... فاعليت مضاعف در مقاومت در برابـر ازدواج (خودم نخواستم ازدواج كنم 
)... محتوم دانستن تجرد(ازدواج كنم  ـ پسر سابق است  منظور دوست ـ تونم با كسي جز اون نمي

اي احسـاس   تونم با پسر ديگه نمي... با دو سه مورد، اما نتونستم ادامه بدمچندباري تالش كردم 
  ).گيري رابطة عاطفي با جنس مخالف عدم شكل(صميميت كنم 
سـوژه   6فقط يك سوژه شرايط مشابه آتنه را داشت،  شده سوژة بررسي 20اگرچه از مجموع 

اجهة نامناسب بـا جـنس مخـالف،    روابط پيشاازدواجي منفي دارند؛ بدين معنا كه اغلب تجربة مو
آنان را نسبت به تعميم تجارب خود به زندگي مشترك سوق داده و كليت جامعـة مـردان را در   

اي كه تجـارب قبلـي خـود را همچـون چراغـي در       چشم آنان غيرقابل اعتماد كره است؛ به گونه
  .اند منزلة معيار انتخاب همسر برگزيده دست به

  :كند اغل چنين اظهار ميساله، ليسانس و ش 34سميه 
كسي به قصد )... تجارب پيشاازدواجي منفي(پسرهاي سابقم تا دلت بخواد خوردم  از دوست 
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نقش تجـارب منفـي در عـدم    (كنم از ترس اينكه مجدد فريب بخورم  آد جلو، رد مي ازدواج مي
  ).امكان آشنايي پيش از ازدواج

  گرانه با انفعال تقديرگرايانه گري حساب جايگزيني كنش: شدن ازدواج ـ كااليي
شدن انتخـاب همسـر    شدن روابط و از آن جمله كااليي يكي از نمودهاي سبك زندگي نوظهور، كااليي

اسـاس   شدن ازدواج بـدين معناسـت كـه منطـق حـاكم بـر ايـن رابطـه، بـر          كااليي. براي ازدواج است
، افكـار و حتـي رؤياهـا و    هـا  شـود و ايـن منطـق بـه همـة انديشـه       هاي مادي انجام مـي  گريي حساب
  .شود گيري و قضاوت دربارة افراد مي يابد و مبناي تصميم گران رسوخ مي هاي كنش ذهنيت

دادن عنصـر   هاي سنتي ازدواج با دخالت هاي اجتماعي در شيوه هاي خانوادگي و ارزش آموزه
. كرد ميگري و تساهل بيشتري را ممكن  گري همسر، سازش هاي گزينش بخت و تقدير در شيوه

اي شـدن   هـاي فـردي در بسـتر سـرمايه     گيـري  گري و تصميم اما در دوران كنوني افزايش كنش
ايـن  . مناسبات اجتماعي موجب غلبة معيارهاي كمي و كـااليي در انتخـاب همسـر شـده اسـت     

هـايي چـون درجـة     معيارها، كه بيانگر پايگاه اقتصادي و اجتمـاعي افـراد اسـت، شـامل ويژگـي     
هـاي   از سـويي ايـن مـالك   . اسـت ... هاي قدرت و رآمد، ميزان نفوذ در دستگاهتحصيلي، شغل، د

گيـري   كشـي از انـدازه   بندي افراد تبديل شده اسـت و خـط   بندي و طبقه كمي به عاملي در رتبه
ميزان دسترسي به منابع قدرت را در اختيار افراد قرار داده است و از سوي ديگر، بـه عـاملي در   

رزشمند اجتماعي همچون موفقيت، پيشرفت، تمايز و برتري تبـديل شـده   دستيابي به مقوالت ا
هاي اجتماعي در اجراي قواعد مسلط بـر   مجموع شرايط ذكرشده به افزايش عامليت سوژه. است

  .گرانه، حتي در گزينش همسر، منجر شده است شده و حساب دنيايي رياضي
جـويي بـا    ايسه و مسابقه و برتـري گرانه به پيدايش رويكردهاي مبتني بر مق مناسبات حساب

خوردن آن با مقولة موفقيت و پيشـرفت، فـرد را بـه حـذف      شود و به دليل گره ديگران منجر مي
دهد كـه عمـدتاً موجـب     سوق مي» گزينة برتر«تر براي يافتن  جويي افزونو بيشتر افراد و جست

  . شود واج ميهاي احتماالً مناسب براي ازد دادن فرصت دست صرف زمان بيشتر و از
  :گويد ساله دانشجوي دكتري و غيرشاغل مي 32مهشيد 

شـه،   اي روي مـن مـي   حساب ديگه... اكثراً شرايطي كه من خيلي برام مهم بوده رو نداشتن
نقـش  (هـام كمتـر باشـه     هرگز حاضر نيستم با كسي ازدواج كنم كه از همسر دوستان و فاميـل 

خيلي برام مهمه وضع مـالي عـالي داشـته باشـه، از     . )...مقايسه/ تصور از خود در انتخاب همسر
  ).توجه به سرماية اقتصادي و اجتماعي(هاي نوكيسه نباشن  خانوادة معتبري باشه، آدم

  فيلترينگ ديگرانِ مهم) ب
شود، چگونگي بـازخورد ازدواج در   يكي از عوامل مهمي كه تأخير در ازدواج دختران را منجر مي

اشخاصـي   »مهـم  ديگـرانِ «. اسـت » گروه نخسـتين «كلي  طور و به» همديگران م«ميان خانواده، 
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و كننـد كـه رضـايت    بيشتر مردم كوشش مي و عمده بر وجه نظر افراد دارند يثيرأهستند كه ت
نگـاه اطرافيـان و    ].7[تبعيـت كننـد    اتشـان دستور و هـا  تاز نصـيح  را جلـب و  آنـان خشنودي 

اي در تسريع يا تأخير ازدواج تأثير  طور درخور مالحظه انتظارات و نحوة برخورد آنان با ازدواج به
هاي اجتماعي، احسـاس رضـايت يـا عـدم      بسزايي دارد، زيرا اين نگاه در تفسير و برساخت سوژه

گذارد و ترس از پيامدهاي ايـن بازخوردهـا ماننـد احسـاس      ها از خود تأثير مي رضايت بعدي آن
عي آنـان را بـه آراي ديگـرانِ مهـم حسـاس      محروميت نسبي، داغ ننگ و احسـاس طـرد اجتمـا   

هـاي   گيـري  اي كه در هر مرحله از انتخاب همسر، نگاه ديگرانِ مهم بـر تصـميم   كند؛ به گونه مي
  .هاي اجتماعي نفوذ دارد شخصي سوژه

هاي رايـج   مقولة اولية كليشه مقولة ثانوية فيلترينگ ديگرانِ مهم از دو خرده كلي خرده طور به
  .سر خوب و امكان جذب و ادغام در چارچوب هنجارهاي خرد تشكيل شده استكننده هم تعريف
  كنندة همسر خوب هاي رايج تعريف ـ كليشه

خـورده بـراي ازدواج اظهـار     هاي شكست گويان در بازگويي فرصت مسائلي كه پاسخ يكي از عمده
. ب اسـت كنندة همسـر خـو   هاي رايج تعريف كردند، احساس استيصال ناشي از تسلط كليشه مي

تـر، گفتمـان مسـلط همسـرگزيني،      هـاي خـانواده، اطرافيـان و در ابعـادي بـزرگ      گذاري شابلون
كنـد؛ بـه    هاي معين و از پـيش مشـخص مواجـه مـي     هاي در معرض ازدواج را با چارچوب سوژه
. خـورد  اي كه مبناي پذيرش آنان از مورد مناسب با تعاريف رايج از همسر خـوب گـره مـي    گونه

اسـالمي ازدواج تـالش دارد دو جنبـة نسـبتاً      ـ اي كنوني مبني بر فرهنـگ ايرانـي  اگرچه شعاره
متفاوت را با يكديگر جمع بندد، به اين معنا كه ابتدا بر جوانب معنـوي و اخالقـي ازدواج تأكيـد    

در عمـل، آنچـه موضـوع كنكـاش و     . كنـد  دارد، نظارت شديدي را بر جوانب مادي آن اعمال مي
  .شود، به معيارهاي مادي مربوط است موفقيت يك ازدواج مي قضاوت دربارة ميزان

سـوم از   دهـد كـه حـدود يـك     نشـان مـي   شـده  سوژة بررسي 20نتايج حاصل از مصاحبه با 
تري تعاريف منطبـق بـا تعـاريف رايـج از      ها به شكل خفيف طور شديد و مابقي آن گويان به پاسخ

منـد پيونـد    هـاي رايـج و ضـابطه    گـويي  كلي همسر خوب دارند؛ بدين معنا كه ازدواج موفق را با
گري مداوم، كنكـاش و تـدقيق بيشـتر در     تدريج و با پرسش نكتة درخور توجه آنكه، به. دهند مي

هـاي معنـايي    گويـان، نظـام   درصـد ايـن پاسـخ    100شده، مشخص شـد كـه    گوهاي انجامو گفت
  .دانند ميشده را يكي از موانع اصلي بر سر راه ازدواج خود  پذيرفته

ساله، ليسانس و شاغل، كه تجارب مكرري از پـذيرش اوليـة مـواردي بـراي      31سودابه 
ازدواج داشته اما در مراحل پاياني آن به دليل بازخوردهاي ديگرانِ مهم با شكسـت مواجـه   

  :گويد بوده، چنين مي
م خواي خـودت رو مضـحكة خـاص و عـا     گفتند مي دوستانم، خواهرم، پدرم، همه، همه، مي

قـدرت بازدارنـدگي   (جـل ازدواج كـردي؟    گن البد چي كم داشتي كه با يـه آسـمون   كني؟ نمي
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مـن  )... هاي رايج ارجاع به كليشه(كشيدن  هر دفعه قضاوت ديگران رو پيش مي)... ديگران مهم
  ).اعتباري ترس از داغ بي(ترسون  رو از عاقبتش مي

  :گويد ساله، دانشجوي دكتري و غيرشاغل نيز مي 32نيلوفر 
ان كه هـيچ   ترش مردمي يك بخشش خودتي، بخش بزرگ. ازدواج كردن خيلي سخت شده

نقـش گفتمـان مسـلط در    (ها بايد انتخابت رو تأييد بكنن  ربطي به زندگي تو ندارند و اتفاقاً اون
معيارهايي تعيين كردن كه اگر خارج از اون عمل كني، هزار حـرف و  )... اعتباربخشي به ازدواج

  ).كارگيري آن هاي رايج و لزوم به كليشه(كنن  شت سرت رديف ميحديث پ

  ـ امكان جذب و ادغام در چارچوب هنجارهاي خرد
تنهـا دو فـرد، بلكـه دو خـانواده بـه همـراه        در جوامع سنتي، ازدواج پيوندي است كه در آن نـه 

ب همسـر،  در شرايط مورد بحث، يكـي از معيارهـاي انتخـا   . شوند انشعابات آن به هم متصل مي
بـراي بسـياري از   . هاي خانوادة جديـد اسـت   فرهنگ امكان جذب و ادغام فرد موردنظر در خرده

نكـردن بـه عـدم امكـان جـذب خــود در       هــاي ازدواج ، يكـي از زمينـه  شـده  هـاي مطالعـه   سـوژه 
  . شود فرهنگ خانوادگي موارد مورد نظر يا برعكس مربوط مي خرده
  :گويد ساله ديپلم و شاغل مي 34زهرا 

)... نقـش بازدارنـدة جغرافيــا  (خواسـتگارهام بيشترشـون تهرانـي بــودن، بـه هـم نخــورديم      
رقصـيد، خـانوادة مـن     كي به يه ساز مـي  هر)... عدم تفاهم فرهنگي(هامون متفاوت بوده  فرهنگ

تنـوع فرهنگـي و   (كـس كوتـاه نيومـد     هـيچ . گفتن بـه رسـم مـا    ها مي گفتن به رسم ما، اون مي
  ).ناپذيري سازش

ناپـذيري   آنچه در مورد زهرا و موارد مشابه آن قابل دريافت است، تنـوع فرهنگـي و سـازش   
شـده   هـاي مطالعـه   براي بيشـتر سـوژه  . مذهبي در احتمال اتصال است ـ هاي قومي فرهنگ خرده

اين امر براي آن دسـته از  . امكان ازدواج با فردي خارج از هنجارهاي خرد خانوادگي وجود ندارد
هاي زندگي خود، در شهر ديگـري   ترين سال به داليل تحصيلي يا شغلي، در مناسب دختراني كه

  .ترين زمينة پرتكرارِ تحديدكنندة ازدواج تبديل شده است سكونت گزيدند، به مهم

  سستي مباني اخالقي) ج
گري، همة روابط اجتماعي را به سطح منطق سـود و   حاكميت گفتمان مبتني بر مبادله و حساب

در چنـين شـرايطي،   . شـود  دهـد و بـه افـول مبـاني اخالقـي جامعـه منجـر مـي         ل ميزيان تنز
منزلة ريسكي فاقـد عقالنيـت الزمـة جامعـة نـوين تلقـي        هاي عاطفي و انساني به گذاري سرمايه

سسـتي مبـاني اخالقـي حـاكم بـر جامعـه بـر مقولـة همسـرگزيني از طريـق تكثـر و            . شود مي
  .گذارد انحرافات اجتماعي تأثير مي اعتمادي موجود و همچنين اپيدمي بي
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  اعتمادي ـ ناشناسايي و بي
هـا در دوران پـر هـرج و مـرج فعلـي، موجـب اضـطراب و         گسيختة انسان تكثر و گوناگوني لجام

در وضعيت موجود، سـوژه خـود   . شود احساس ناتواني در دستيابي به شناخت الزم از ديگري مي
اعتمـادي بـر روابـط     نتيجه اين خواهد بود كه بـي . ديدرا قادر به شناسايي سوژة ديگري نخواهد 

اندازد و تمايل و اعتقادي به تـالش در جهـت فهـم و شـناخت كـافي از ديگـري بـاقي         سايه مي
گـو دربـارة ازدواج را از   و عـدم امكـان شـناخت، انگيـزة كـافي بـراي آشـنايي و گفـت        . ماند نمي

سوژة مورد نظـر، نشـان    20ة عميق با نتايج حاصل از مصاحب. كند گران اجتماعي سلب مي كنش
هـاي مهـم    اعتمادي به يكديگر، از زمينـه  دهد كه كاهش سرماية اجتماعي افراد و افزايش بي مي

  .ها بوده است محدودكنندة ازدواج براي آن
  :گويد ساله، ليسانس و شاغل مي 40نازيال 

ـ / عـدم قطعيـت  (ترسم بعد چهار پنج ماه چيزهاي جديدي ازش بفهمم  مي )... اعتمـادي  يب
نـاتواني در  (، بايد خيلي زرنگ باشي تا بفهمي )ناشناسا بودن(ها خيلي سخت شده  شناختن آدم

؛ مثالً طرف روابط متنوعي داره يا چقدر تو رو )هاي سنجش لزوم برخورداري از مهارت/ شناخت
مـاه اول همـه   چنـد  )... اعتمـادي  بـي (ده، يا اصالً بيمار روانـي نيسـت    اش برتري مي به خانواده

  ).اعتمادي تعميم بي(كنن  ن، ولي بعدش نااميدت ميا خوب

  ـ اپيدمي انحرافات اخالقي
هـا و   ترين نگرانـي  هاي رفتاري به ترتيب مهم آور خيانت زوجين، اعتياد و ناهنجاري شيوع هراس

هـاي   هاي موردنظر با آسـيب  برخورد مكرر سوژه. گويان از مواجهه با ازدواج است هاي پاسخ ترس
شده در سطوح مختلف مراودات اجتماعي روزمرة يكـي از بسـترهاي بازدارنـدة ازدواج آنـان      ذكر
تـري بـا انحرافـات اخالقـي در روابـط       گوياني كه به صورت ملموس براي آن دسته از پاسخ. است

اند، اين وضعيت به شكي بيمارگونه در انتخاب همسر تبـديل شـده    رو بوده زناشويي ديگران روبه
هاي نوين و ارتباطات مجازي با افزايش سرعت انتقال اخبار و اطالعـات، بـه ايـن     كه رسانه است

پنداري بـا   ذات سوژه هم 4شده  سوژة بررسي 20اي كه از مجموع  مسئله دامن زده است؛ به گونه
مـدت   را به صورت كوتاه) در شكل قربانيان روحي و جسمي(قربانيان زن اين انحرافات اجتماعي 

  . اند در تصميم به تجرد قطعي خود دانسته عاملي
  :گويد ساله، فوق ليسانس و شاغل مي 43ساره 

م بعد هفت، هشت سال رابطه تازه اين اواخر فهميد شوهرش تو اين مدت با يـك   دخترخاله
تونـه   گم چـه تفـاوتي مـي    به خودم مي)... هاي متعهدانة اخالقي تنزل ارزش(دختر رابطه داشته 

باز،  مردهاي االن يا معتادن يا خانم)... اخالقي تعميم بي(اون با همسر آيندة من  باشه بين شوهر
بـه  )... گيرپنداري انحرافـات اخالقـي   همه(اي كاش از اول رو بشه، نه بعد از پنج شش سال  تازه 

= هـاي اخالقـي   فقـدان مـنش  (نظرم بهتره كالً ازدواج رو بذاره كنار وقتي مـردي وجـود نـداره    
  ).براي ازدواج انگيزگي بي
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  گيري نتيجه
قابـل   مختلـف هـاي   از جنبـه  افـراد  زنـدگي  در و حيـاتي  مهم رويدادهاي از يكي منزلة به ازدواج

در جوامـع سـنتي، كـه    . اسـت  وضعيت تأهل ورود به و شروع سن زوايا اين از يكي. بررسي است
گيـرد، تجـرد و    انجام مـي  طور معمول با ازدواج فرايند انفصال و جدايي مكاني افراد از خانواده به

بـر خواهـد    هاي متنـاوبي را بـراي افـراد در    تأهل دو مقطع منفك و متمايز از يكديگرند كه نقش
بخشـي افـراد،    در چنين جوامعي، زمان يا سـن ازدواج يكـي از فاكتورهـاي مهـم هويـت     . داشت

شـدن   واج و طوالنياي نامتعارف از سن رايج براي ازد باالخص دختران، است، زيرا با ايجاد فاصله
  .كنند هاي مضاعفي را تجربه مي اين وقفه، دختران چالش

هـاي اخيـر در حـال     دهد كه پديدة تجرد دختران در سـال  نتايج تحقيقات متعدد نشان مي
تدريج به  افزايش است، اما بيان رشد اين پديده همة ماجرا نيست، زيرا افزايش حجم اين مسئله به

هـاي   آن و پيدايش الگوهاي جديـدي ماننـد تجـرد قطعـي و سـنخ     هاي ناشي از  گسترش آسيب
پژوهش حاضر با اتخاذ رويكرد پديدارشناسي درصـدد اسـت بـا    . شود اي منجر مي متفاوت رابطه
ها و بسترهاي تأخير در سن ازدواج دختران، اين كاستي را جبران كند و مستقيم و  بررسي زمينه

درصـد   90دهـد كـه اگرچـه     تايج اين تحقيق نشان مـي ن. واسطه به درك تجارب آنان بپردازد بي
هاي فردي و اجتماعي و فرهنگي  تمايل خود را به ازدواج نشان دادند، زمينه شده هاي بررسي سوژه

ها گوياي آن است كه نفوذ  يافته. اند منزلة عامل بازدارنده بر سر راه ازدواج درك كرده زيادي را به
نهـا سـاختارهاي كـالن را دچـار دگرگـوني كـرده، بلكـه بـه         ت شكني نه تحوالت مدرن و شالوده

در . ترين و خردترين رويكردهاي گزينشي و از آن جمله انتخاب همسر نفوذ كرده اسـت  شخصي
كنندة موفقيـت ماننـد    بخشي به فاكتورهاي تعيين بستر مدرنيته، با تغيير سبك زندگي و اولويت

آن تغيير نگـرش بـه ازدواج، دختـران بـيش از     تحصيالت، شغل و استقالل اقتصادي و به دنبال 
اي بـا   اما ورود اشكال نوين مواجهه با همسرگزيني، در جامعه. گذشته امكان انتخاب همسر دارند

هاي دوگانگي، احساسات متعـارض، تشـويش و عـدم     ماية سنتي به شكل ايجاد زمينه بافت و بن
بخش، مجادلة دروني و  هاي هويت و نقشهاي هنجارمند، بازتعريف خود  قطعيت، مانند نفي روايت

هاي  هاي در سن ازدواج چالش در چنين موقعيتي، سوژه. شود هاي اعتقادي ظاهر مي برخورد نظام
رفتة زنـدگي، ريسـك عـدم     هاي ازدست مضاعفي را از قبل زمان در قالب احساس فقدان فرصت

هـاي   هاي ذكرشده، زمينـه  مجموع تعارض. بازپروري و اضطراب افزايش سن تجربه خواهند كرد
  .كند فردي به تأخير افتادن سن ازدواج را بازتوليد مي

ها و موانـع گونـاگوني را بـر سـر راه      هاي اجتماعي و فرهنگي محدوديت در اين ميان، زمينه
قرار داده است؛ موانعي كـه بـا تغييـرات سـاختار اجتمـاعي و       ـ در اينجا دختران ـ ازدواج جوانان
وقوع تغييرات اجتمـاعي و  . ي جديد فرهنگي در ساليان اخير تشديد شده استها پيدايش ارزش

هاي ارتباطي جديد در جامعه سبب شـده   تحوالت ديگري همچون گسترش حضور و نفوذ رسانه
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هاي سنتي كمتر از گذشته  پذيري متكثر شوند و الگوهاي هنجاري و ارزش كه امروزه منابع جامعه
از طرفي، تحول در مناسبات ميان دو جنس و تضعيف مباني اخالقي . در جامعه تأثيرگذار باشند

از سـوي  . شود موقع دختران مي هاي اجتماعي براي ازدواج به گري ساز موانع تسهيل جامعه زمينه
داري و رياضـياتي هسـتند،    ، كه خود تحت انقيـاد نظـم سـرمايه   »ديگرانِ مهم«ديگر، فيلترينگ 

اگرچه تحقيق حاضر فقط . كنند در مقابل وقوع ازدواج ايجاد ميمكانيسم بازدارندة قدرتمندي را 
به بررسي زمينه و بسترهاي تأخير در سن ازدواج دختران پرداخته است، بازگويي تجارب دختران 

ها اسـتقالل مـالي    درصد آن 50ها تحصيالت دانشگاهي و  درصد آن 85سال، كه حدود  30باالي 
هاي سبك زندگي مدرن و اپيدمي افـزايش   ذ بسياري از جنبهرغم نفو دهد كه به دارند، نشان مي

  .كنند اي را به واسطة تجرد خود تجربه مي هاي جدي سن ازدواج، مشكالت و تنش
در اين ميان، آنچه در عرصة راهكار با توجه به وضعيت موجـود درخـور تأمـل اسـت، ابعـاد      

كند و ابعادي فراتـر   غيرممكن مي پيچيدة اين مسئله است كه ارائة راهكارهاي سادة اجتماعي را
هاي اقتصادي، فرهنگـي،   اين مسئله همة عرصه. شناختي به خود گرفته است هاي جامعه از حوزه

لـذا پيشـنهاد نگارنـدگان مطالعـات     . تاريخي، سياسي، جمعيتي و اجتماعي را در نورديده اسـت 
وانـب گونـاگون مسـئله    هاي مذكور در كنار يكـديگر اسـت تـا ج    تر در همة حوزه بيشتر و كامل

رفـت از موقعيـت موجـود     تر روشن و مطرح شود و بتوان راهي مناسب و بنياني براي برون شفاف
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